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१. पररचय 

संघीय सरकारले बालबाललका सम्बन्त्िी ऐन, २०७५ को दफा ५९ 
ले व्यर्स्था गरे अनरुुप बाल अलिकारको संरक्षण र सम्र्ियनका 
काययिरु गनय गराउनका लालग महिला बालबाललका तथा ज्येष्ठ 
नागररक मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीको अध्यक्षतामा राहिय बाल 
अलिकार पररषद् गठन गरेको छ । यस पररषद्ले लतनै तिका 
सरकारिरुलाई नीलतगत परामर्य, क्षमता हर्कासका काययक्रमिरु 
तथा बाल संरक्षण प्रणाली (बाल िेल्पलाइन सेर्ा १०९८ र 
बालबाललका खोजतलास सेर्ा १०४) को सञ्चालन गने कायय गदयछ 
। बाल अलिकारको संरक्षण र सम्र्ियनका लालग प्रदेर् तथा 
स्थानीय सरकारिरुसँग समन्त्र्य, सिकायय गनुयका साथै संघीय तिमा 
अन्त्तरमन्त्रालय समन्त्र्यका काययिरु गने जजम्मेर्ारी यसै पररषद्को 
रिेको छ ।  
२. उद्दशे्यिरूः  

पररषद्को मखु्यमखु्य उद्देश्यिर लनम्नानसुार रिेका छन ्।  

 बालबाललकाको अलिकार तथा िक, हितको संरक्षण र 
सम्र्ियन गने, 

 बालबाललकाको अलिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रर्ियन र 
पररपूलतयका लालग आर्श्यक नीलत, कानून, योजना, काययक्रम र 
संस्थागत संयन्त्रको व्यर्स्था गनय नेपाल सरकार, प्रदेर् 
सरकार र स्थानीय तिलाई सझुार् ददने, 

 राहिय बाल संरक्षण प्रणाली सदुृढ र सर्ल बनाउन  
सिजीकरण गने र बालबाललका सम्बन्त्िी काययक्रमको 
अनगुमन,  मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गरी सझुार् ददने,  

 बाल अलिकार संरक्षण तथा प्रर्ियनका लालग सरोकारर्ालाको 
क्षमता हर्कास तथा अलिर्हृि गने,  

 बालबाललका खोजतलास लनूःर्लु्क टेललफोन नं. १०४ र बाल 
िेल्पलाइन लनूःर्लु्क टेललफोन नं. १०९८ को सञ्चालन तथा 
व्यर्स्थापन सिकायय तथा सिजीकरण गरी िराएका, रे्र्ाररस 
फेला परेका, जोजखममा परेका बालबाललकाको खोजतलास, 
उिार, संरक्षण तथा व्यर्स्थापन गने,  

 बाल संरक्षण तथा बाल अलिकार प्रर्ियनका लालग रै्देजर्क 
अनदुान सिायता समेत पररचालन गरी आर्श्यकतानसुार 
काययक्रम सञ्चालन गने र प्राथलमकताको आिारमा लजक्षत 
काययक्रम तथा अलियान सञ्चालन गने,  

 बालबाललकासम्बन्त्िी सचेतना मूलक सन्त्देर् जागरण 
अलिर्हृिको प्रचारप्रसार र प्रकार्न  गने,  

 बालबाललका सम्बन्त्िी राहिय सूचना प्रणालीको हर्कास, 

सञ्चालन, व्यर्स्थापन तथा सदुृढीकरण गने र बालबाललकाको 
अर्स्था तथा बाल अलिकार सम्बन्त्िी राहिय जस्थलत प्रलतर्देन 
र्ाहषयक  रपमा प्रकार्न गने । 

 

३. पररषद्ले २०७८ साउन महिनामा सम्पादन गरेका काययिर 

बालसंरक्षण सम्बन्त्िी काययिर 

(क) पररषद्ले बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र नं. १०४ 
माफय त देर्िर यस महिनामा िराएका, उजरुी परेका २९४ जना 
(बालक ७1 र  बाललका 2२३) जना बालबाललकाको खोजतलास 
गरी 1५५ जना (बालक ३४ र  बाललका १२१) बालबाललका 
फेला पारी पररर्ारमा पनुलमयलन गररएको छ िने 13९ जना 
बालबाललका (बालक 3७ र बाललका 10२)को खोजतलास कायय 
जारी रिेको छ । यस महिनामा प्रदेर्गत रपमा िराएका र िराएर 
फेला परेका बालबाललकाको हर्र्रण तलको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको 
छ । त्यसैगरी रे्र्ाररस अर्स्थामा ३१ जना (बालक २० र  

बाललका ११) बालबाललका फेला परेका लथए । जसमध्ये १८ 
(बालक ११ र  बाललका ७) जना बाललकालाई पाररर्ाररक 
पनुलमयलन गररएको छ िन े १३ (बालक ९ र  बाललका ४)जना 
बालबाललकालाई अस्थायी संरक्षण सेर्ा प्रदान गररएको छ । 

 
 

-ख) यस महिनामा १९ (बालक १५ र बाललका ४)जना सडक 
बालबाललकाको उिार गररएको छ । उिार गररएका सबै 
बालबाललकालाई संस्थागत संरक्षणमा राजखएको छ िने गत आलथयक 
र्षयमा सडकबाट उिार गररएका बालबाललका मध्ये ७ जना 
बालबाललकालाई साउन महिनामा पररर्ारमा पनुलमयलन गररएको    
छ । 

र्षय-२ अंक-१ 



-ग_ पररषद्ले हर्लिन्न १२ र्टा सामाजजक संस्थाको सिकाययमा 
सञ्चाललत १८ र्टा स्थानबाट बाल िेल्पलाईन नं. १०९८ माफय त 
जोजखममा परेका बालबाललकाको उिार, व्यर्स्थापन तथा सियोग 
िुँदै आइरिेको छ । जस अनसुार बाजरुा १, बाकेँ  ३, बारा ६, 
सनुसरी २, मोरङ्ग ५, कास्की २, मकर्ानपरुबाट ९, काठमाडौँबाट 
१८, कैलाली ६,  काललकोटबाट ३, इलाम ३ र संखरु्ासिा ४ जना 
गरी कूल ६२ जना (बालक १७ र बाललका ४५) जोजखम, हिंसा 
तथा दवु्ययर्िारमा परेका बालबाललकाको उिार गरी संरक्षण 
व्यर्स्थापन गररएको छ । उिार गररएका मध्ये ३१  बालबाललका 
(बालक ११ र बाललका २०)लाई पररर्ारमा पनुलमयलन गररएको छ 
। यस महिना २६ जना (बालक ६ र बाललका २०)लाई अस्थायी 
संरक्षण सेर्ा केन्त्रमा राजखएको छ िने ५ जना बाललकालाई 
संस्थागत संरक्षणमा बस्ने व्यर्स्था लमलाईएको छ । चाल ु
आ.र्.को श्रार्ण मसान्त्तसम्म कुल ५६६ जना बालबाललका 
(बालक २२१ र बाललका ३४५)लाई लनम्न ललजखत सेर्ािर प्रदान 
गररएको छूः- 
क्र.स. सियोगको हर्र्रण बालक  बाललका जम्मा 
१ स्र्ास््य उपचार सियोग  ७ २८ ३५ 
२ मनोसामाजजक मनोहर्मर्य ४० ९० १३० 
३ पाररर्ाररक परामर्य  ११२ ९७ २०९ 
४ अल्पकाललन आश्रय र्ा 

अस्थायी संरक्षण सेर्ा  
११ २४ ३५ 

५ कानूनी परामर्य  १० ४१ ५१ 
६ रै्जक्षक सियोग  १२ २९ ४१ 
७ आयआजयन सियोग ० ० ० 
८ बाल हर्र्ाि रोकथाम 

सियोग  
४ ७ ११ 

९ अन्त्य सियोग  २५ २९ ५४ 
 जम्मा  २२१ ३४५ ५६६ 

 

(घ) साउन महिनामा काठमाडौँ उपत्यका लिरका लललतपरु 
मिानगरपाललका, बढुानीलकण्ठ नगरपाललका र काभ्र े जजल्लामा 
सञ्चाललत १० र्टा बालगिृको स्थलगत अनगुमन गरी ती 
बालगिृमा संरजक्षत १७९ (बालक ९७ र बाललका ८२)जना 
बालबाललकाको अर्स्था अनगुमन गररएको लथयो । जसमध्ये 
मापदण्ड हर्पररत सञ्चालनमा रिेका ६ बाल गिृका ८० (बालक 
३३ र बाललका ४७)जना बालबाललकालाई पररर्ारमा पनुलमयलन 
गराउन अनरुोि गररएका मध्ये १३ जना बालबाललकालाई 
पाररर्ाररक पनुस्थायपना गररसहकएको र पररर्ार तथा अलििार्क 

िएका बालबाललकालाई पाररर्ाररक लेखाजोखा गरी पररर्ारमा नै  
पनुस्थायपना गने कायय जारी रिेको छ । पररषद्को समन्त्र्यमा यस  
श्रार्ण महिनामा १० र्टा बालगिृका ४५ जना बालबाललका 
पररर्ारमा पनुस्थायपना गररएको छ िने २ जना बालकलाई अस्थायी 
संरक्षण गिृमा आर्श्यक संरक्षणका लालग पठाईएको छ ।   

(ङ) लमलत २०७८।०४।२२ गते मोरङ्ग जजल्लाको बेलर्ारी 
नगरपाललकाकी र्षय १४ की बाललका हर्गत १ र्षय अगालड 
िारतको रक्सौल जस्थत मोलतिारीमा सकय समा काम गने गरी 
पयुायएको खर्र बालिेल्पलाईन नं.१०९८ मोरङ्गमा प्राप्त िए पश्चात 
राहिय बाल अलिकार पररषद्को समन्त्र्यमा बेलर्ारी तथा 
सनु्त्दरिरैचा नगरपाललका, नेपाल प्रिरी, बालिेल्पलाइन १०९८ मोरङ्ग 
र माईती नेपाल हर्रगञ्जको सिकाययमा रकसौल जस्थत रेलरे्बाट 
उिार गररएको छ । 

(च) नेपाल सरकार, महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक 
मन्त्रालय, राहिय बाल अलिकार पररषद्वारा अनमुती प्राप्त बाल 
िेल्पलाइन नम्बर १०९८ इलामबाट पाँचथर जजल्ला हफददम 
नगरपाललका र्डा नं. १ काजिके क्षेरमा लमलत २०७८ श्रार्ण ५ 
गतेदेजख परेको अहर्रल र्षायका कारण पहिरोबाट हर्स्थाहपत िएका 
बालबाललकाको खानपान र पालनपोषणका लालग खाद्यान्नको अिार् 
िएको िलन सियोगको लालग अनरुोि िएको िुँदा ६ घरपररर्ारका 
१२ जना बालबाललका लािाजन्त्र्त िनुेगरी खाद्यान्न सामग्री सियोग 
गररएको छ । सियोग काययक्रम सम्बजन्त्ित क्षेरमा पगुेर र्डा 
अध्यक्ष गजािर िट्टराई र र्डा सदस्य बालानन्त्द अलिकारी माफय त 
बाल िेल्पलाईन इलामका प्रमखु िक्त बिादरु थामी, घटना 
व्यर्स्थापन अलिकृत मनकुमार बराईलीले िस्तान्त्तरण गनुयिएको  
िो । 
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४· समन्त्र्य, अलिमूखीकरण तथा क्षमता अलिर्ृहि सम्बन्त्िी 
काययिर 

(क) लमलत २०७८।०४।१२ गते बाल िेल्पलाईन नं १०९८ 
संखरु्ासिाको आयोजना र राहिय बाल अलिकार पररषद्को 
सिजीकरणमा बाल िेल्पलाइनको समीक्षा तथा सरोकारर्ालासँग 
छलफल काययक्रम सम्पन्न ियो । काययक्रममा नेपाल प्रिरीको 
बालबाललका सेर्ा केन्त्र, खाँदर्ारी नगरपाललका, नेपाल बाल 
संगठनका पदालिकारीिरु र सरोकारर्ालािरु गरी २६ जनाको 
सििालगता रिेको लथयो ।  

 

(ख) लमलत २०७८ साउन २२, २३, २४ र २५ गते राहिय बाल 
अलिकार पररषद्को आयोजनामा बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य 
केन्त्र १०४ र अस्थायी संरक्षण सेर्ा प्रदायक संघ सस्थामा काययरत 
व्यर्स्थापक, मनोहर्मर्यकताय, सामाजजक काययकतायिरु समेत गरी ८० 
जनाको सििालगतामा घटना व्यर्स्थापन तथा मनोहर्मर्य सेर्ा 
सम्बन्त्िी २ ददनको क्षमता अलिबहृि ताललम काययक्रम सम्पन्न 
िएको छ । पररषद्का काययकारी लनदेर्क लमलनराज िरेलले 

सििागीिरुको जजज्ञासा तथा सझुार्िरुको सम्बोिन गदै बाल 
संरक्षण प्रणाली स्थापना सञ्चालन प्रिार्काररतामा जोड दददै 
पररषद्को कायययोजना बारे प्रकार् पानुय ियो । हर्रे्ष संरक्षणको 
आर्श्यकता िएका बालबाललकाको उिार, संरक्षण पाररर्ाररक 
लेखाजोखा र पनुलमयलनमा यस काययक्रमले उल्लेखनीय सियोग 
लमल्ने अपेक्षा रिेको छ । 

  

(ग) लमलत २०७८/४/२१ गते राहिय बाल अलिकार परीषद्का 
काययकारी लनदेर्क श्री लमलनराज िरेलज्यूको अध्यक्षतामा नेपाल 
िारतको लसमा लगायतका क्षेरमा बेर्ाररसे र अलपर अर्स्थामा 
फेला परेका, कानून हर्पररत बेचलबखन तथा ओसारपसारमा परेका 
नेपाली बालबाललकाको उिार संरक्षण, स्र्देर् हफती, पाररर्ाररक 
पनुलमयलन र सियोग लगायतको बारेमा छलफल िएको लथयो । 
काययक्रममा काययकारी लनदेर्क लमलनराज िरेल, महिला 
बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयका उप-सचीर्वय 
र्ाजन्त्तराज प्रसाईं र लमना पौडेलज्यूले काययक्रममा उठेका सर्ाल र 
आगामी काययददर्ा बारे सम्बोिन गनुयिएको लथयो । मानर् 
बेचलबखन हर्रुि काययरत हर्लिन्न संस्था एर्म ् सञ्जालका 
प्रलतलनलििरुले आ-आफ्नो िारणा र सझुार् सहित सिकायय र 
लनरन्त्तरताका लालग प्रलतबिता समेत व्यक्त गनुयिएको लथयो । 
छलफलबाट िारतका हर्लिन्न स्थानमा बेर्ाररस र अलपर रिेका 
नेपाली बालबाललकाको उिार संरक्षणमा उल्लेखनीय सियोग लमल्ने 
अपेक्षा राजखएको छ । 

 

 

(घ) लमलत २०७८ साउन २०,२१ र २२ गते जजल्ला समन्त्र्य 
सलमलत, काठमाडौँ र िक्तपरुको आयोजना, राहिय बाल अलिकार 
पररषद्को समन्त्र्य तथा सिजीकरण र र्ल्ड लिजन इन्त्टरनेर्नल 
नेपाल/बाल हर्कास समाजको व्यर्स्थापनमा बालबाललका सम्बन्त्िी 
ऐन, २०७५ का व्यर्स्थािर स्थानीय तिमा कायायन्त्र्यन सम्बन्त्िी 
जजल्लास्तरीय अन्त्तहक्रय या गोष्ठी सम्पन्न िएको छ ।गोष्ठीमा जजल्ला 
समन्त्र्य सलमलत तथा १ मिानगरपाललका, १४ र्टा नगरपाललकाका 
प्रमखु, उप-प्रमखु, पररषद्का काययकारी  लनदेर्क, जजल्ला समन्त्र्य 
अलिकारी, प्रमखु प्रर्ासकीय अलिकृत, सामाजजक हर्कास मिार्ाखा 
प्रमखु, स्थानीय बाल अलिकार सलमलतका संयोजक, हर्िायन सलमलतका 
संयोजक, पररषद्का कमयचारी र परकार गरी १३० जनाको 
सििालगता रिेको लथयो।गोष्ठीमा बालबाललका सम्बन्त्िी ऐन, २०७५ 
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बमोजजमका व्यर्स्थािर स्थानीय तिमा कायायन्त्र्यनका लालग १० 
बुँदे प्रलतर्िता समेत जारी िएको लथयो। 

 

(ङ) लमलत २०७८।०४।२९ गते प्रदेर् नं.१ मा सञ्चालनमा रिेका 
बालिेल्पलाईन नं.१०९८ को आ.र्.२०७७।०७८ को र्ाहषयक 
समीक्षा रै्ठक राहिय बाल अलिकार पररषद्का काययकारी लनदेर्क 
श्री लमलनराज िरेलज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्न ियो । उक्त समीक्षा 
रै्ठकमा बालिेल्पलाईन सञ्चालन संस्थािरुले र्ाहषयक प्रगलत 
प्रस्ततुीकरण गनुयिएको लथयो । काययक्रममा बालिेल्पलाईन सञ्चालन 
िएका स्थानीय तिका उपप्रमखु, बालबाललका र्ाखाका प्रमखु, 

सामाजजक हर्कास मन्त्रालय, सामाजजक हर्कास मिार्ाखाका प्रमखु, 

तथा बालबाललका र्ाखाका प्रमखु सहित २८ जनाको सििालगता 
रिेको लथयो । 

 

(च) लमलत २०७८।०४।२५ गते मानर् बेचलबखन तथा 
ओसारपसार सम्बन्त्िी घटनाको सम्बन्त्िमा बेलबारी ईलाका प्रिरी 
कायायलय तथा सनु्त्दर िरैचा नगरपाललकामा राहिय मानर् अलिकार 
आयोग प्रदेर् कायायलय हर्राटनगर, बालिेल्पलाईन नं १०९८ 
मोरङ्ग र राहिय बाल अलिकार पररषद् बाट संयकु्त अनगुमन गरी 
छलफल गररयो ।  

 

(छ) लमलत २०७८।०४।२७ का ददन कोलिड–१९ को पहिलो र 
दोश्रो लिरका कारण बालबाललकामा परेको प्रिार् र तेश्रो लिर 
समेत आउन सक्ने सम्िार्नालाइय मध्येनजर गरी बालबाललकामा 
िनुसक्ने संक्रमणको न्त्यूनीकरण, पूर्यतयारी र संक्रमणको अर्स्थामा 
समस्याको यथाजर्घ्र सम्बोिन गनय सियोग परु् याउने उद्दशे्यले 
सरकारी तथा गैरसरकारी सम्बि सरोकारर्ालासँग िच ुयअल 
माध्यमबाट राहिय बाल अलिकार पररषद्ले हर्हर्ि हर्षयमा छलफल 
सम्पन्न गरेको छ । पररषद्का सदस्य एर्म ् नागररक संगठन 
समन्त्र्य उपसलमलतका संयोजक श्री इजन्त्दरा योञ्जनज्यूको अध्यक्षतामा 
सम्पन्न काययक्रममा पररषद्का काययकारी लनदेर्क श्री लमलनराज 
िरेलज्यूले काययक्रमको औजचत्यता मालथ सम्बोिन गनुयिएको लथयो 
िने स्र्ास््य सेर्ा हर्िाग, इहपडेलमयोलोजी तथा रोग लनयन्त्रण 
मिार्ाखाका लनदेर्क श्री कृष्णप्रसाद पौडेलज्यूले कोलिड संक्रलमत 
बालबाललकाको उपचारको पिलत र अर्स्थाका बारेमा प्रकार् पानुय 
िएको लथयो । हर्लिन्न क्षेरमा हक्रयालसल ४८ जनाको सििालगता 
रिेको यस काययक्रममा सम्बजन्त्ित क्षेरका हर्ज्ञिरले कोलिड र 
बालबाललकाको हर्षयमा आ-आफ्नो िारणा व्यक्त गनुयिएको    
लथयो ।  

 

(ज) पररषद्ले सञ्चालन गरेको अनजुर्क्षण पश्चात र लनरन्त्तर 
पाललकाको आफ्नो प्रयासमा िालसम्म बाल अलिकारको 
काययन्त्र्यनका लालग १८६ (प्रदेर् नं. १ मा ६३, प्रदेर् नं. २ मा 
१५, बागमलत प्रदेर्मा ६५, गण्डकी ८, लजुम्बनीमा १४, कणायली 
प्रदेर्मा १५ र सदूुरपजश्चममा ६) र्टा स्थानीय तिमा बाल संरक्षण 
काययहर्लि लनमायण गरी लागू गररएको छ। यसैगरी १३० (प्रदेर् नं. 
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१ मा २४, प्रदेर् नं. २ मा ११,  कणायली प्रदेर्मा १६, बागमलत 
प्रदेर्मा ५६, गण्डकीमा ८,  लजुम्बनी प्रदेर्मा ८ र सदूुरपजश्चममा 
७) र्टा स्थानीय बाल अलिकार सलमलत गठन िएको छ । यसका 
साथै ५१ (प्रदेर् नं. १ मा ७, प्रदेर् नं. २ मा ७, बागमलत प्रदेर्मा 
१९, लजुम्बनी प्रदेर्मा ४, गण्डकी ३, कणायली प्रदेर्मा ९ र 
सदूुरपजश्चममा २) र्टा स्थानीय तिमा बालकल्याण अलिकारी तोक्ने 
तथा लनयकु्त गने कायय िएको छ िने हर्लिन्न हर्पद् र मिामारीमा 
आपतकालीन उिार तथा सिायता प्रदान गनयका लालग १४१ (प्रदेर् 
नं. १ मा २७, प्रदेर् नं. २ मा ७, बागमती प्रदेर्मा ६३, गण्डकी 
प्रदेर्मा ४, लजुम्बनी प्रदेर्मा ९, कणायली प्रदेर्मा ११  र 
सदूुरपजश्चममा ९) र्टा स्थानीय तिमा बालकोष लनमायण गरी 
आर्श्यकता अनसुार पररचालन िएको छ । 

 

५. कोलिड मिामारी सम्बोिनका क्रममा सञ्चाललत हर्रे्ष काययक्रम 

क) कोलिड–१९ को मिामारी र्रु िएदेजख २०७८ साउन ३२ 
गतेसम्म २० र्षयसम्मका ६९ िजार ५ सय ९४ जना बालबाललका 
(हकर्ोरहकर्ोरी) प्रिाहर्त िएको देजखएको छ िन े१० र्षयसम्मका 
१७ िजार ९ सय २ जना बालबाललका (बालक १०४१३ र  

बाललका ७४८९) प्रिाहर्त िएको देजखन्त्छ । कोलिडको पहिलो 
िेररयन्त्टका कारण ३८ जना र दोस्रो िेररयन्त्टका कारण ४५ गरी 
जम्मा ८३ जना बालबाललकाको कोलिडका कारण ज्यान गमुाउन ु
परेको छ । कोलिडका कारण प्रिाहर्त बालबाललकाको त्याङ्क 
तलको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको छ । 

 

  

सूचना व्यर्स्थापन तथा प्रलतरे्दन सम्बन्त्िी 
 

(क) पररषद्ले सञ्चालन गरररिेको बालबाललका सम्बन्त्िी ई-पोटयल र 
हर्लिन्न परपलरकामा प्रकार्नमा आएका ५० र्टा बालबाललका 
सम्बन्त्िी समाचारिर अद्यार्लिक गरी सोको हर्श्लषेण गररएको छ । 
यस सम्बन्त्िी हर्र्रण तलको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको छ । यस 
अर्िीमा हर्लिन्न सञ्चार माध्यममा आएका बालबाललकाको अलिकार 
उल्लंघन तथा हिंसा एरं् जोजखम सम्बन्त्िी समाचारिरको आिारमा 
पररषद्ले सम्बजन्त्ित लनकायिरसँगको समन्त्र्यमा आर्श्यकता अनसुार 
स्थानीय ति, प्रिरी प्रर्ासन, बाल िेल्पलाइन १०९८, बालबाललका 
खोजतलास केन्त्र (१०४), श्रम कायायलय लगायतका सरोकारर्ाला 
लनकायसँग समन्त्र्य गरी घटना व्यर्स्थापनमा सिजीकरण गररएको  
छ । 

 

 


